SPECIFICAŢII TEHNICE
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI
Maşină de termofoliat

INFORMAŢII GENERALE
Obiectivul procedurii de cerere de ofertă: selectarea unui furnizor pentru bunul maşină de termofoliat
pentru implementarea proiectului de investiţii „Modernizarea activităţii de producţie a S.C. Best Print
Services S.R.L.”
Organizatorul procedurii: S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L., cu sediul social în Str. Valea Oltului
nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971, Telefon: 021 444 16 03, Fax: 021 444 16 99, E-mail:
florin.borza@bestprint.ro.
Beneficiarul furnizării: S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L.
Temeiul legal al procedurii: Ordinul 1120/22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul
„Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
Documentaţia de atribuire şi alte informaţii sau clarificări se pot obţine de la sediul S.C. BEST
PRINT SERVICES S.R.L. – Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971,
persoana de contact: Florin Borza, de Luni–Vineri: 8:00–16:00, nr. de telefon: 021 444 16 03, email
florin.borza@bestprint.ro sau pot fi solicitate prin fax, la nr. 021 444 16 99.
OBIECTIVUL, SCOPUL ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE
Obiectul contractului: S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L. a semnat în data de 27.09.2013 contractul
de finanțare nr. 4m/400.072/8/27.09.2013 cu Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de
Management a Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, pentru
implementarea proiectului „Modernizarea activității de producție a S.C. BEST PRINT SERVICES
S.R.L.”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS
CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul major de
intervenţie DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în
special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile, A2- Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru
investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii”.
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Astfel, obiectivul și scopul contractului de furnizare este achiziționarea bunului maşină de termofoliat
prevăzut în aceste specificaţii tehnice pentru implementarea proiectului de investiţii „Modernizarea
activității de producție a S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L.”
Achiziţia aferentă prezentului caiet de sarcini – maşină de termofoliat (1 bucată)
Durata contractului de furnizare: maxim 7 luni
SPECIFICAȚII TEHNICE – MAŞINĂ DE TERMOFOLIAT:
 Viteza maximă de lucru: între 35-50 m/min;
 Grosimea foliei de laminat: minim 24 de microni;
 Lăţimea minimă a formatului laminat: între 210 – 240 mm;
 Lungimea minimă a formatului laminat: între 250 – 300 mm;
 Lăţimea maximă a formatului laminat: între 700 – 760 mm;
 Lungimea maximă a formatului laminat: între 1000 – 1100 mm;
 Grosimea minimă a suportului laminat: între 115-120 g/mp;
 Grosimea maximă a suportului laminat: între 400-600 g/mp.
 Echipamentul trebuie să fie dotat cu:
o Separator de film pe rolă;
o Perforator adiţional pe rolă;
o Suport pentru dispozitivul de despicare-perforare pe rolă;
o Lift pentru ridicarea rolei;
o Compresor pentru alimentatea utilajului cu aer comprimat.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut

63-65 Valea Oltului StreetBucharest S6
Tel. +40 21 444 1603 / 444 1134
Fax: +40 21 444 1699
office@bestprint.ro  www.bestprint.ro

FORMULARE SOLICITATE O DATĂ CU DEPUNEREA OFERTEI
FORMULARUL F.01

Operator economic:
.............................................
(Denumirea companiei)
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul _____________________, în calitate de reprezentant legal al _______________ (denumirea/
numele si sediul/adresa operatorului economic), cunoscand că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
declar pe proprie răspundere că societatea _______________ (denumirea/numele) nu se află în nici una din
situaţiile de mai jos:
a) este în stare de insolvenţă sau în stare de faliment sau lichidare, are afacerile conduse de un administrator
judiciar, este în încetare de plăţi, are suspendate activităţile de afaceri sau este în orice situaţie similară
prevazută în legislaţia naţională;
b) face obiectul unei acţiuni în justiţie pentru declararea stării de faliment, lichidare, administrare specială, sau
orice altă situaţie similară prevazută de legislaţia natională;
c) în ultimii 5 ani, a fost condamnată prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda şi/sau spălare de bani;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Data completării: ………………………………….
Operator economic: …………………………………

.........................................................................................
(semnătură autorizată şi stampila)

63-65 Valea Oltului StreetBucharest S6
Tel. +40 21 444 1603 / 444 1134
Fax: +40 21 444 1699
office@bestprint.ro  www.bestprint.ro

FORMULARUL F.02
Operator economic:
.............................................
(Denumirea companiei)
DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
Subscrisa ..... ........................................., cu sediul în ....... ......................................., str. ......................,
reprezentantă legal prin ....................... ......................., în calitate de ofertant la procedura de achiziție a S.C.
BEST PRINT SERVICES S.R.L., declar pe propria răspundere că societatea nu se află în conflict de interese,
aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau
a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 nu există legături între structurile acționariatului subscrisei și acţionariatului Achizitorului;
 nu există legături între subscrisa și membrii comisiei de evaluare nominalizaţi în documentaţia de atribuire;
 nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție organizată de
Achizitor.
Am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de
conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei
respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011.
Informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita,
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg, de asemenea, că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.
Data completării: ………………………………….
Operator economic: …………………………………

.........................................................................................
(semnătură autorizată şi stampila)
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MODEL ORIENTATIV DE CONTRACT
(VA PUTEA FI MODIFICAT ÎN FAZA DE CONTRACTARE)
CONTRACT DE FURNIZARE BUNURI
Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract a fost încheiat între:
1. S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L., cu sediul în Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal: RO 9100283,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/229/1997, cont IBAN ........................................................................., deschis la
Banca ..............................., reprezentată de Dl. Ionuţ Florescu - Administrator, în calitate de şi denumită în continuare
„Achizitor”;
şi
2. .........................................., cu sediul în......................., cod fiscal/cod unic de înregistrare…………, înmatriculată la Registrul
Comertului sub nr…….., cont ……..., reprezentată prin.................., în funcţia de ……….în calitate de si denumita in continuare
„Furnizor”.
Art.2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze maşina de termofoliat (1 bucată), denumită în continuare „Echipament”, în
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract.. Livrarea Echipamentului se face la sediul
Achizitorului din Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, România.
2.2. Preţul convenit de părţi pentru livrarea Echipamentului în conformitate cu prevederile prezentului contract este de
………….. lei/Euro, fără TVA.
2.3. Ambalarea, transportul, montajul, punerea în funcţiune a Echipamentului precum şi instruirea personalului Achizitorului
privind utilizarea Echipamentului, sunt în sarcina Furnizorului.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de zz/ll/aa, sub condiţia finalizării cu succes a tuturor
obligaţiilor asumate de părţi.
3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze Echipamentul în termen de ____ luni de la data semnării Contractului şi plata
avansului prevăzut la alin. 4.1. de căre Achizitor. În cazul în care Achizitorul întârzie în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin,
termenele de livrare se vor decala corespunzător.
Orice modificare a termenului de finalizare a Contractului prevăzut la prezentul articol, indiferent de cauza care o determină, se
poate face numai cu acordul expres al Achizitorului.
Art.4. MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ
4.1. Plata Echipamentului ce face obiectul prezentului contract se va face de către Achizitor prin virament bancar (OP), în baza
facturilor emise de către Furnizor, eşalonat, după cum urmează:
- avans _____,reprezentand __% din preţul total, în termen de ___ zile de la data primirii facturii de către Achizitor;
- diferenţa ____, reprezentand __% din preţul total, în termen de ___ zile de la data primirii facturii de către Achizitor în baza
următoarelor documente:_____;
4.2. Facturile emise de Furnizor vor trebui sa mentioneze detaliat elementele de identificare ale Echipamentului vandut.
Art. 5. PENALITĂŢI
5.1. În cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile la termenul scadent, Furnizorul este îndreptăţit să perceapă
penalităţi/dobânzi de întârziere în cuantum de 0,05%/ fiecare zi de întârziere aplicate la valoarea în lei/euro, fără TVA, a fiecărei
facturi neachitate la termen.
5.2. În cazul în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte, îşi îndeplineşte necorespunzător sau cu întârziere obligaţiile asumate prin
contract, Achizitorul va fi îndreptăţit să perceapă penalităţi/dobânzi de întârziere în cuantum de 0.05%/zi întârziere aplicate la
valoarea în lei/euro, fără TVA, a preţului Echipamentului. Achizitorul va fi îndreptăţit să reţină/deducă astfel de
penalităţi/dobânzi de întârziere din valoarea oricărei facturi încă neachitate emisă de Furnizor conform prezentului contract.
Art 6. CONDITII GENERALE DE EXECUTARE
6.1. Furnizorul va duce la îndeplinire obiectul prezentului contract la termenele şi în condiţiile prevăzute în acesta. Părţile vor
constata şi vor consemna realizarea obiectului contractului prin încheierea şi semnarea, fără obiecţiuni, a următoarelor
documente:
La livrarea Echipamentului, un Proces verbal de predare-primire.
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La punerea în funcţiune, un Proces verbal de punere în funcţiune.
6.2. Achizitorul va efectua plăţile conform Art.4. în contul Furnizorului în baza facturilor emise de către acesta [conform
eşalonărilor convenite] şi, respectiv, după încheierea proceselor verbale de predare-primire şi de punere în funcţiune, prin care se
consemnează acceptarea fără obiectiuni de către Achizitor a Echipamentului livrat şi a lucrărilor de punere în funcţiune de către
Furnizor.
Art.7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
7.1. Obligaţiile furnizorului sunt următoarele:
- Să livreze/predea Achizitorului, la destinaţia convenită, Echipamentul care face obiectul prezentului contract precum şi factura
fiscală şi certificatul de garanţie, respectand datele din graficul de livrare şi termenul stabilit;
- Să respecte condiţiile generale de executare prevăzute la Art. 6;
- Pentru lucrările desfăşurate la sediul Achizitorului, Furnizorul va trebui să respecte regulamentelele de ordine interioară şi de
protecţie a muncii, precum şi instrucţiunile/procedurile specifice comunicate de Achizitor şi să urmarească respectarea acestor
norme şi regulamente în cadrul incintei/unităţi de producţie a Achizitorului.
7.2. Obligaţiile Achizitorului sunt următoarele:
- Să preia Echipamentul la livrarea acestuia de către Furnizor şi să certifice că acesta a fost livrat parţial sau total, împreună cu
documentele aferente livrării, prin încheierea unui Proces verbal de predare-primire ce va semnat de către ambele părţi, prin
reprezentantul lor autorizat, iar după instalarea şi punerea în funcţiune a Echipamentului să ateste că acesta a fost pus în
funcţiune în mod corespunzător şi că testele de funcţionare au fost trecute cu succes, prin încheierea unui Proces verbal de
punere în funcţiune ce va semnat de către ambele părţi;
- Să plătească preţul convenit al Echipamentului la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
Art.8. GARANŢII
8.1. Furnizorul garantează că Echipamentul furnizat prin contract nu prezintă vicii ascunse sau aparente.
8.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru conformitatea Echipamentului vândut cu specificaţiile tehnice şi de
defecţiunile acestuia.
8.3. Perioada de garanţie acordată Echipamentului achiziţionat este de ______luni.
8.4. Perioada de garanţie a Echipamentului începe la data recepţiei finale (după punerea în funcţiune şi atingerea parametrilor
nominali, conform specificaţiilor tehnice şi ofertei făcute de Furnizor) şi anume de la data încheierii Procesului verbal de punere
în funcţiune.
8.5. Achizitorul va notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau prin poştă, orice neconformitate constatată şi/sau
orice defecţiune intervenită în perioada de garanţie.
8.6. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a interveni in termen de 24 ore de la sesizarea Achizitorului
si de a remedia sau de a înlocui neconformitatea sau defectiunea în maxim 7 zile de la notificarea Achizitorului, fără costuri
suplimentare pentru acesta.
8.7. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze neconformitatea sau defecţiunea în 14 zile, Achizitorul
are dreptul de a percepe daune-interese de la Furnizor pentru repararea prejudiciului cauzat.
Art.9. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SERVICE
9.1. Montajul, punerea în funcţiune, instruirea personalului achizitorului precum şi toate operaţiunile de întreţinere şi service în
perioada de garanţie vor fi făcute gratuit de Furnizor sau, în numele şi pe cheltuiala Furnizorului, de firme de service autorizate
de către acesta.
9.2. Furnizorul se obligă să acorde asistenţă tehnică/service specializat, pentru defecţiunile care nu-i sunt imputabile apărute in
perioada de garanţie, la cererea expresă a Achizitorului şi pe cheltuiala acestuia din urmă.
Art.10. MARCARE ŞI AMBALARE
10.1. Marcarea şi ambalarea corespunzătoare a Echipamentului care face obiectul contractului intră în obligaţiile Furnizorului şi
se efectuează conform standardelor, normelor tehnice şi documentaţiilor de execuţie aplicabile Echipamentului.
Art.11. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ŞI AL RISCURILOR
11.1. Transferul riscurilor şi al dreptului de proprietate de la de la Furnizor la Achizitor are loc la data livrării/predării
Echipamentului.
11.2. La livrarea Echipamentului, Furnizorul este obligat să predea şi următoarele documente:
o Factura fiscală emisă în condiţiile prevăzute la art. 4;
o Documentaţiile tehnice complete aferente Echipamentului livrat, instrucţiuni de întreţinere şi utilizare, cartea tehnică, lista
pieselor de schimb, etc;
o Certificat de garanţie sau/şi Certificat/declaraţie de conformitate.
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11.3. Cu ocazia predării Echipamentului, reprezentanţii Furnizorului şi Achizitorului vor întocmi un Proces Verbal de predareprimire în care se va consemna efectuarea livrării conform prevederilor din contract sau, după caz, eventualele lipsuri şi/sau
deficienţe.
Art.12. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
12.1. Părţile sunt independente în executarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, iar relaţiile contractuale sunt stabilite şi
se vor derula în condiţii economice şi comerciale normale, nici una dintre ele neavând dreptul de a impune sau controla acţiunile
celeilalte, decât în limitele stabilite prin prezentul contract, iar fiecare parte este răspunzătoare contractual faţă de cealaltă Parte
pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.
12.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de una din părţi dă dreptul celeilalte părţi de a cere rezoluţiunea
Contractului şi/sau de a pretinde daune – interese pentru prejudiciul cauzat.
Art.13. FORŢA MAJORĂ
13.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toată durata producerii acesteia.
13.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor pană la apariţia acesteia.
13.3. Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor, survenite după încheierea contractului,
imprevizibile şi de neânlăturat şi care atrag imposibilitatea absolută de executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale,
astfel cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
13.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia ei s-o aducă la cunoştinţă
celeilalte părţi printr-o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este obligată să remită un document relevant emis de către
organele competente prin care acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii.
13.5. Partea care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale din cauza producerii unui eveniment de forţă majoră
are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor.
Art. 14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Încetarea prezentului contract intervine în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părţilor;
c) prin rezoluţiune, la cererea uneia din părţi, în conformitate cu prevederile paragrafului 12.2.
Art.15. LITIGII
15.1. Prezentul contract este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
15.2. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul
nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente din România.
Art.16. DISPOZŢII FINALE
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
16.2. Orice document scris trebuie să fie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
16.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
16.4. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părţilor, sub forma unui act adiţional, care va
face parte integrantă din contract.
16.5. Părţile contractante sunt datoare să-şi comunice una alteia orice modificare intervenită pe perioada derulării contractului, cu
privire la datele de identificare.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ________, în 2 (două) exemplare originale, în limba română.
ACHIZITOR
FURNIZOR
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